
CALENDARI FI DE CURS 
Maig, Juny i Juliol 2022 

 

11 de maig  
• Avaluació d’alumnes pendents d’ESO i BAT 

 
12, 13,16  de maig 

 

 
• Atenció (Per part dels Caps de Departament) a les reclamacions de pendents dins del seu horari 
. El 16 de maig: Resolució Reclamacions de Pendents (més tardar a les 12h). 

 

17 de maig  
• Últim dia de classe en 2n de BATXILLER  

18 de  maig 
 

• Avaluacions de 2n BATXILLER.  
 

19 de  maig 
 

• Publicació notes 2n BATXILLER. 
 

19, 20 i 23 de 
maig  

 
• Els alumnes de 2n Bat que han aprovat hauran de matricular-se a les PAU telemàticament i 

sol·licitar el Títol de Batxillerat. 
 
• Els professors 2n BAT atendran les reclamacions d’alumnes i pares durant els 3 dies en funció del seu 

horari. 
• Les reclamacions d’alumnes de 2n BAT han de presentar-se  per escrit amb registre d’entrada a 

Secretaria, en horari de oficines. 
• Les reclamacions hauran d’estar resoltes per les Comissions  el dia 23 de maig. 

 

20 de maig 
 
• A les 19:00 h. Acte de Graduació de 2n Batxiller  

 

7, 8 i 9 
de juny 

• Proves PAU. 

9 de juny • Exàmens de Pendents d’alumnes 2n BATX  (amb assignatures de 1r bat) (convocatòria 
extraordinària 

10 de juny • Avaluació i publicació notes 2n BATXILLER pendents 
 

 10, 13 i 14 
de juny 

• Atenció a les reclamacions de pendents de 2n de batxiller. 
• Les reclamacions hauran d’estar resoltes per les Comissions  el 14 de juny 

14, 15 i 16 
de juny 

 

• Avaluacions d ’ESO i 1r BATXILLER. 
  

15 i 16 de juny  
• Exàmens de la convocatòria extraordinària de 2n de batx 

17, 20 i 21 de juny • Els professors d’ ESO i  1r BAT atendran les reclamacions d’alumnes i pares 
 

17 de juny 
Publicació de notes 

• Jornada de fí de curs: lliurament de premis, orles i orxata. 
 
• Avaluació 2n Batxillerat convocatòria extraordinària. 

20 de juny 

• Excursió a Port Aventura 
• Els alumnes de 2n Bat que han aprovat hauran de matricular-se a les PAU telemàticament i sol·licitar 

el Títol de Batxillerat. 
 

 
• Últim dia de classe en ESO i 1r de BATXILLER 
 

  
 

21 de juny 

 
• Entrega de llibres de text de ESO del programa ”banc de llibres”. Els tutors i els professors convocats 

els recolliran a l’aula del grup segons l’horari que s’indicarà. 
• Els professors d’ ESO i 1r BAT atendran les reclamacions d’alumnes i pares: 

Diürn 10 h – 12 h 
Vespertí/Nocturn 18 h  – 20 h 

 
       Les reclamacions hauran d’estar resoltes per les Comissions  el dia 21 de juny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Atenció a les reclamacions de  2n de batxiller. 
• Tutors d’ ESO: entrevistes individuals amb les famílies. Informació de resultats. De 10:00 a 13:00  

 
 

22 de juny 
 

• Atenció a les reclamacions de  2n de batxiller. 



• Les reclamacions de 2n BAT i d’ESO hauran d’estar resoltes per les Comissions  el dia 22 de juny. 
• Alumnes 2n BAT: Sol·licitud Títol Batxillerat i Matriculació PAU. 
•  

 

27 i 28 de juny 

 
• Exàmens Convocatòria Extraordinària 1r BATXILLERAT 
 

 
 
 

29 de juny 
 
• Avaluació extraordinària de 1r BAT.  
 
 

30,1 i 4 de juliol 

 
 

• Publicació de notes de 1r BAT. 
• Els professors  de 1r BAT atendran les reclamacions d’alumnes i pares durant els 3 dies, de les 10:00 

h a les 12:00 h, diürn  i nocturn i de les 17:00 h a les 19:00 h  vespertí/nocturn 
 

30 de juny 
 

• Recollida sobre matrícula presencial BAT nocturn en consergeria (alumnat centre) 

5, 6 i 7 de juliol 
 

• Proves PAU  
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